B3Adaptive SuperFoods™

STRESS-PROOF
YOUR SKIN

STOR NYHETSL ANSERING:

B3 Adaptive
SuperFoods™

STRESS-PROOF YOUR SKIN!
Vi lever i en stressad värld som inte bara påverkar vårt inre
utan även vår hud. Dr Gross möter dagligen detta komplexa
hudtillstånd som yttrar sig i trött, glåmig hud med hudutslag, röda
partier eller bekymmersrynkor. Dr. Gross såg detta som en utmaning och då
huden behöver så färska och potenta ingredienser som möjligt för att ge resultat har han utvecklat det
unika B3Adaptive SuperFoods™ Complex som består av mikrokapslar med superfoods, adaptogener
och niacinamid. Hudvårdsserien B3Adaptive SuperFoods™ har redan tagit den stressade världen med
storm och lanseras nu på den svenska marknaden. Börja det nya året med en riktig dunderkur som
effektivt behandlar hud som utsatts för stress med superingredienser utöver det vanliga!

Stress Rescue Super Serum
10 SUPERFOODS

10 ADAPTOGENER

För motståndskraftig hud full av ungdomlig lyster, serumet förbättrar och förebygger
tecken på stressad hud såsom bekymmersrynkor, irriterad hud och glåmighet.

Detta silkeslena ansiktsserum är fulladdat med kraftfulla ingredienser och Dr. Gross unika
B3Adaptive SuperFoods™ Complex som effektivt skyddar din hud mot stress. Ett kraftfullt
serum som innehåller mikrokapslar med superfoods, adaptogener och niacinamid (B3) som
maximerar absorptionen av viktiga näringsämnen. Potenta ingredienser som maitakesvamp, macarot, kakao och gojibär hjälper huden att snabbt återhämta sig från stress och
ger lyster, jämnar ut bekymmersrynkor, reducerar ojämnheter samt stärker hudens barriär.

ANVÄNDNING:

FÖRSÄLJNING 30 ml
Pris: 995 kr

Används morgon och/eller kväll. Massera in på torr och rengjord
hud för att aktivera microkapslarna som frigörs vid applicering.
För bästa resultat, applicera efter Alpha Beta® Daily Peel och
avsluta med en ansiktscreme från Dr. Dennis Gross Skincare™.
Passar alla hudtyper.

FÖRDELAR:

• Minskar rodnad omedelbart
• Mjukgör /verkar utjämnande på bekymmersrynkor
• Reducerar och motverkar röda partier
• Ökar hudens motståndskraft mot stress

NYCKELINGREDIENSER:

Niacinamide (B3)
Adaptogener: Ashwagandha, rhodiola, shatavari
Superfoods: Avokado, kakao, bladmynta/shishu
Superfoods & adaptogener: Acai, chagasvamp, cordycepssvamp,

maitakesvamp, gojibär, macarot, gurkmeja

FÖRE

EFTER 1 VECKA

RESULTAT AV KLINISK STUDIE
EFTER FÖRSTA ANVÄNDNINGEN:
3 av 4 upplevde en minskad rodnad i huden
EFTER 1 VECKAS ANVÄNDNING:
Upplevde en jämnare, klarare hud med minskad rodnad
88% upplevde en slätare hud efter en användning

Stress Repair Face Cream

14 SUPERFOODS 10 ADAPTOGENER

För återfuktad, hälsosam hud full av lyster. Förbättrar och förebygger tecken på
stressad hud såsom torrhet, rodnad och bekymmersrynkor.

Denna sammetslena, näringsrika ansiktscreme är laddad med Dr. Dennis Gross unika B3Adaptive
SuperFoods™ Complex som behandlar synliga tecken på stressad hud. En kraftfull anti-stress
creme som innehåller mikrokapslar med superfoods, adaptogener och niacinamid (B3) maximerar
absorptionen av viktiga näringsämnen. Formulan som bygger på Dr Gross avancerade teknologi
stärker hudens fuktbarriär som försvagats av stressfaktorer i vardagen och hjälper till att förbättra
samt förebygga tecken på stressad hud såsom rodnader, torra fläckar, glåmighet och torr hud.

ANVÄNDNING:

FÖRSÄLJNING 60 ml
Pris: 975 kr

Används morgon och/eller kväll. Massera in på torr och rengjord
hud för att aktivera mikrokapslarna som frigörs vid applicering.
För bästa resultat, applicera efter Alpha Beta® Daily Peel och
serum från Dr. Dennis Gross Skincare™. Passar alla hudtyper.

FÖRDELAR:
•
•
•
•

Mjukar upp bekymmersrynkor
Stärker hudens fuktnivå och minskar torrhet
Reducerar och hjälper till att förebygga röda partier
Ger lyster och ökar hudens motståndskraft vid stress

FÖRE

NYCKELINGREDIENSER:

Niacinamide (B3)
Adaptogener: Ashwagandga, rhodiola, shatavari
Superfoods: Avokado, kakao, kakaduplommon, illawarraplommon,
burdekinplommon, kiwi, bladmynta/shisho
Superfoods & adaptogener: Acai, changasvamp, cordycepssvamp,
maitakesvamp, gojibär, macarot, gurkmeja

Stress SOS Eye Cream

6 SUPERFOODS

EFTER 2 VECKOR

RESULTAT AV KLINISK STUDIE

100% såg genast en förbättring av hudens fuktnivå
EFTER 2 VECKORS ANVÄNDNING:
upplevde ökad fasthet, textur och bättre hudtillstånd
96% upplevde förbättrad spänst
100% tyckte huden genast kändes och såg mer återfuktad ut

7 ADAPTOGENER

För strålande, ungdomlig hud runt ögonen. Förbättrar och förebygger synliga tecken
på stress såsom trötta ögon, bekymmersrynkor och svullnad.

Denna lyxiga, näringsrika ögoncreme är fulladdad med Dr. Gross unika B3Adaptive
SuperFoods™ Complex som effektivt behandlar synliga tecken på stress. Mikrokapslar med
superfoods, adaptogener och niacinamid verkar uppljusande, jämnar ut och återfuktar den
känsliga huden runt ögonen samt motverkar ålderstecken orsakade av stress. SOS Eye Cream
reducerar mörka ringar, svullnad och bekymmersrynkor – problem som blir värre vid stress.

FÖRSÄLJNING 15 ml
Pris: 895 kr

ANVÄNDNING:

Massera försiktigt in runt ögonområdet. Använd morgon och/
eller kväll efter eventuellt ögonserum. Passar alla hudtyper.

FÖRDELAR:
•
•
•
•
•

Jämnar ut bekymmersrynkor
Reducerar mörka ringar
FÖRE
EFTER 2 VECKOR
Minskar svullnad och påsar under ögonen direkt
Jämnar ut rynkig/creppad hud
RESULTAT AV KLINISK STUDIE
Ger ögonområdet en utvilad look och ungdomligare utseende EFTER 1 VECKAS ANVÄNDNING:
85% upplevde en jämnare hud med mindre kråksparkar

NYCKELINGREDIENSER:

Niacinamide (B3)
Adaptogener: Rhodiola och shatavari
Superfoods: Arabicbønner
Superfoods + adaptogener: Acai, cordycepssvamp, trametessvamp, gojibär, macarot

EFTER 2 VECKORS ANVÄNDNING:
Förbättrad hudstruktur under ögonen, jämnare hud samt
ökad lyster.
96% upplevde att fina linjer minimerades
88% såg en märkbar skillnad på rynkor under ögonen
96% upplevde en närande lugnande effekt på ögonområdet

NYCKELINGREDIENSER;

B3Adaptive Superfoods™ Complex

Niacinamid – ger huden klarhet, verkar stärkande och uppljusande

Superfoods – stärker huden och gör den motståndskraftig vid stress

Adaptogener – bekämpar fria radikaler, verkar lugnande och ger huden näring

Niacinamid

även känd som vitamin B3,
hjälper till att minska rodnad.
Denna vattenlösliga vitamin
minskar inflammation i
huden, ger skydd mot oxidativ stress och hjälper till att
synbart förbättra förstorade
porer, ojämn hudton, fina linjer, glåmighet och förstärker
hudens barriär.

Superfoods

är näringsrika och har hälsofördelar utöver det
vanliga. Dr Gross naturligt framställda blandning
av superfoods förser huden med en rik cocktail
av antioxidanter, essentiella fettsyror (EFA) och
vitaminer. Tillsammans arbetar de synergistiskt
för att hjälpa till att förbättra och förhindra synliga
tecken på stress såsom bekymmersrynkor,
glåmighet och stressrelaterade utslag. Resultatet
blir en motståndskraftig och friskare hud full av
strålande lyster!

Stress är den främsta orsaken till varför vi gör besök på spa och vi vårdar
gärna vårt inre med nyttiga ingredienser och superfoods – men glömmer
ofta bort att boosta utsidan med näringsrika produkter som arbetar direkt
på problemområdet. Vid stress är kroppen inställd på »fight or flight«,
vilket innebär att kroppen prioriterar vitala organ – inte huden. Detta
minskar tillförseln av antioxidanter, syre och näring till huden.
Fem tecken på stressad hud är bekymmersrynkor, röda partier, glåmighet, hudutslag och trötta ögon. Dr. Gross nya, unika B3Adaptive SuperFoods™ produktserie behandlar just dessa problem och hjälper till att
stärka hudens motståndskraft. Produktserien är laddad med niacinamid,
kraftfulla adaptogener och superfoods som tillsammans återfuktar, ger
lyster, reducerar ålderstecken, minskar rodnad och hudutslag – allt din
hud behöver för att bygga upp ett effektivt skydd mot stress!

95% upplevde
stress på sin
arbetsplats

Sökordet ångest på Google
har ökat världen över

5

Adaptogener

kommer från superörter och
svampar som förbättrar kroppens
förmåga att hantera stress. De
»anpassar« sin funktion efter
kroppens specifika behov.
Adaptogenerna är rika på anti
oxidanter och med sina anti
inflammatoriska egenskaper
har de även en läkande effekt
på huden.

73% upplever psykiska
symtom av stress

77% upplever fysiska
symtom av stress

tecken på stressad hud

Bekymmersrynkor

Röda partier

Torrhet och glåmighet

Hudutslag

Trötta ögon
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